
POLISI IAITH YSGOL GLAN Y MÔR, PWLLHELI 
 
Nod yr ysgol yw hyrwyddo, i’r graddau mwyaf posib, ddatblygiad dwyieithog pob disgybl er mwyn eu 
galluogi i fod yn aelodau cyflawn o’r gymdeithas.  Mae’r ysgol wedi ei gosod yng Nghategori 2A yn 
unol â chanllawiau Llywodraeth  Cynulliad Cymru. 
 
Yn ogystal â rhoi pwyslais ar ddatblygu dwyieithrwydd dysgwyr y Gymraeg, amcenir hefyd at 
gadarnhau dwyieithrwydd disgyblion o gartrefi Cymraeg. 
 
ETHOS IEITHYDDOL YR YSGOL 
 
Er mwyn diogelu’r cydbwysedd cyffredinol rhwng y ddwy iaith, pwysleisir mai ethos Gymreig sydd i’r 
ysgol.  Y Gymraeg felly yw iaith naturiol gyfathrebu’r ysgol a chynhelir gwasanaethau boreol a 
gweithgareddau’r ysgol yn bennaf yn y Gymraeg.  Yn yr un modd, y Gymraeg yw iaith weinyddol yr 
ysgol.  Anogir y disgyblion i ystyried y Gymraeg yn iaith naturiol y tu fewn a thu allan i’r ystafell 
ddosbarth. 
 
CYFNOD BUGEILIOL 
 
Grwpiau cymysg ieithyddol yw’r rhain.  Cymraeg yw cyfrwng y cyfnodau bugeiliol yn ogystal ag 
agweddau megis gwasanaethau dosbarth a.y.b.  Defnyddir y Gymraeg hefyd gyda’r dysgwyr elfennol 
/ hwyrddyfodiad yn y dosbarthiadau hyn ag anogir hwy i wneud defnydd cynyddol o’r Gymraeg wrth 
i’r safon a’u medr i gyfathrebu wella. 
 
CYMRAEG FEL PWNC 
 
Ochr yn ochr â Saesneg, fe ddysgir Cymraeg fel pwnc i’r holl ddisgyblion hyd at flwyddyn 11.  Ym 
mlwyddyn 7 i 9, dilyna’r mwyafrif llethol o ddisgyblion, yn Gymry cynhenid ac yn ddysgwyr da, y 
rhaglen astudio mamaeth. 
 
Ym mlwyddyn 10 ac 11, dilyna’r Cymry cynhenid a’r disgyblion ail-iaith sydd wedi meistroli’r 
Gymraeg, gwrs TGAU Cymraeg Mamiaith.  Bydd yr hwyrddyfodiaid yn dilyn y cwrs TGAU Cymraeg 
Sylfaenol.  Yn yr un modd, darparir cwrs TLM Mamiaith a chwrs TLM. Ail-Iaith, yn ôl angen. 

 
Y CYFRWNG DYSGU – CA3 

 
Amcenir at sicrhau fod bob disgybl yn defnyddio’r ddwy iaith yn gyfrwng dysgu i amrywiol raddau a 
bod y ddarpariaeth hon yn ddilyniant addas i’r addysg ddwyieithog yn yr ysgolion cynradd. 
 
Mae disgyblion carfan A (sef disgyblion â hyfedredd oed-berthnasol gyfochrog yn y Gymraeg a’r 
Saesneg), carfan B (sef disgyblion â hyfedredd priodol yn y Gymraeg ond angen atgyfnerthu rhai 
agweddau ar ei sgiliau ieithyddol yn y Saesneg) a charfan C1 (sef disgyblion â hyfedredd priodol yn y 
Saesneg ond angen atgyfnerthu rhai agweddau ar eu sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg) yn astudio o 
leiaf 70% o’r cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg. Dysgir y pynciau canlynol trwy’r Gymraeg i’r 
carfanau hyn. 
 
Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, Celf, Technoleg, Mathemateg, Addysg Gorfforol, Ffrangeg. 
Bydd disgyblion carfan B yn dilyn Addysg Bersonol drwy’r Saesneg tra bo disgyblion carfan C1 yn ei 
ddilyn drwy’r Gymraeg. Dysgir Gwyddoniaeth a TG yn ddwyieithog i holl garfanau uchod. 

 
Os gofynnir amdanynt bydd disgyblion carfan C1 yn derbyn copi Saesneg o gwestiynau / nodiadau 
papurau arholiadau mewn pynciau fel Daearyddiaeth a chânt eu defnyddio i’w cynorthwyo gyda’u 
gwaith. 

 
Bydd disgyblion carfan C2 (sef disgyblion â hyfedredd priodol yn y Saesneg ond heb y sgiliau oed-
berthnasol yn y Gymraeg yn gwneud eu gwaith drwy’r Saesneg. 



 
 
Ymatebir i anghenion unigolion gyda disgyblion carfan CH (sef disgyblion â hyfedredd oed-berthnasol 
isel yn y ddwy iaith. 
 
 
CA4 
 
Dysgir Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg i bawb ond disgyblion Carfan C2. Cynigir yr holl bynciau 
dewisol drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Y nod yw sicrhau dilyniant i’r hyn sy’n digwydd yn 
ystod CA3 a pharhau i hyrwyddo hyfedredd oed-berthnasol yn y ddwy iaith. Bydd y Cyd-gysylltydd 
Iaith yn trafod iaith y pynciau dewisol gyda’r disgyblion er mwyn sicrhau hyn. 
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